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Verslaafd en zwanger: de rol van de arts



Ranglijst doodsoorzaken 2018 



• Op initiatief van de arts: als behandeling medisch zinloos is

• Op initiatief van de patiënt: behandelweigering

• Arts mag geen medisch zinloze handelingen uitvoeren: mishandeling

• Medische beslissing waartegen u geen bezwaar kunt maken

• U moet wel geïnformeerd over besluit 

• Bij twijfel, in grijs gebied: gezamenlijk besluit arts en patiënt/familie

• U kunt altijd beslissen niet behandeld te willen worden

• Maar u kunt niet eisen behandeld te worden als dat niet zinvol is

• Aanvragen niet-reanimeer penning
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Niet starten/staken behandeling



Pijn en symptoombestrijding

• Meest voorkomende beslissing rond het levenseinde: jaarlijks 45.000 keer

• Doel is verlichting van de klachten, niet het beëindigen van het leven

• Bedoeld om pijn en andere klachten beheersbaar te maken

• Doorgaans met morfine

• Morfine heeft doorgaans geen effect op de levensverwachting (tenzij bij snelle 

overdosering)

Einde van het leven: mogelijkheden en keuzes



Palliatieve sedatie

• Palliatieve sedatie is het opzettelijk verlagen van het bewustzijn in de laatste levensfase
• 18% van aantal sterfgevallen
• Eén of meer onbehandelbare (refractaire) ziekte verschijnselen, die leiden tot ondraaglijk 

lijden – doorgaans pijn, benauwdheid of delier
• Overlijden: 1- 2 weken
• Beslissing arts, geen keuze van de patiënt
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• ‘Euthanasie is actief levensbeëindigend handelen door een ander dan de betrokkene (een 

arts) op verzoek van de betrokkene’.

• Komt circa 6.000 keer per jaar voor, met name in de huisartsenpraktijk, bij kankerpatiënten

• Vrijwillig en weloverwogen verzoek 

• Uitzichtloos en ondraaglijk lijden

• Voorgelicht over de situatie en over diens vooruitzichten

• Geen redelijke andere oplossing 

• Ten minste één andere, onafhankelijke arts geraadpleegd, SCEN-arts.

• Zorgvuldige uitvoering van de levensbeëindiging of hulp bij zelfdoding

• Achteraf controle door toetsingscommissie euthanasie
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Euthanasie



Euthanasie 





• Patiënten moeten ondraaglijk en uitzichtloos lijden, als gevolg van een (of meerdere) 

medische aandoening(en)

• Bij ouderen is vaak sprake van een complex van problemen

• Kwetsbaarheid, lichamelijk functieverlies, bedlegerigheid, ontluistering, verlies van 

waardigheid en autonomie 

• Ouderen met een complex aan problemen kunnen dus binnen de kaders van de 

euthanasiewet vallen

• Maar: naarmate het lichamelijk lijden een minder grote rol speelt valt het artsen 

zwaarder euthanasie uit te voeren

• Dus: hoe groter de medische problemen, hoe groter kans dat arts euthanasie wil 

uitvoeren

Het einde van het leven keuzes en mogelijkheden

Euthanasiewet is breder dan gedacht



De vraag om euthanasie

• Is een van de meest indringende en moeilijke vragen die een arts kan krijgen

• Euthanasie is geen plicht van de arts en geen recht van de patiënt: geen normaal 

medisch handelen: strafbaar

• Artsen moeten een euthanasieverzoek wel altijd serieus nemen, doorverwijzen

• Onderzoek doen naar de achtergrond van het verzoek

• Samen nagaan welke alternatieven er nog zijn

• Eventueel mag de arts ook wijzen op alternatieven voor euthanasie
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• 2018: 146 meldingen

• Op 2 na als ‘zorgvuldig’ beoordeeld

• Vrijwel allemaal in beginfase dementie

• Ondraaglijkheid bestaat uit beleving van aftakeling van persoonlijkheid, functies en 

vaardigheden, en verlies van zichzelf.

• ‘Alsof ik oplos als een suikerklontje in de thee’

• Vaak komt het niet tot uitvoering: ontkenning diagnose

• Probleem: wilsbekwaamheid, weloverwogenheid, timing!

• Schriftelijke wilsverklaring?
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Euthanasie bij dementie



• Negatieve wilsverklaring: wat u niet wilt (bijvoorbeeld reanimatiepenning)
• Ziekenhuisopname, reanimatie, behandeling bij wilsonbekwaamheid
• Artsen zijn verplicht negatieve wilsverklaring op te volgen, mits van toepassing
• Vaak te vaag en algemeen geformuleerd 

• Positieve wilsverklaring: wat u wel wilt
• Euthanasieverklaring NVVE, levenswensverklaring 
• Arts hoeft positieve wilsverklaring niet op te volgen (euthanasie bij gevorderde 

dementie, medische zinloosheid)
• Arts zal geen euthanasie uitvoeren louter op basis van een wilsverklaring (bij dementie 

bijvoorbeeld) 

• Aanwijzen vertegenwoordiger
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Drie soorten wilsverklaring:
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Wat kunt u zelf doen?

• Niets – ook zonder actie komt het vaak goed 
• Zelf de regie nemen
• In overleg stoppen met levensverlengende medicatie 
• Met arts en/of naasten spreken over de wensen voor het naderende levenseinde - vaak te 

lang uitgesteld
• Handreiking ‘tijdig spreken over het overlijden’
• Behandelverbod/niet-reanimatie-verklaring opstellen
• Wensen vastleggen in een wilsverklaring, bij voorkeur in eigen woorden
• Zich oriënteren op methoden zelf op waardige wijze afscheid te nemen van het leven 
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